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CAPS ADULTO III SAPOPEMBA 

Jornal Papagaio 

Edição Especial - Mês da Luta Antimanicomial 

O movimento de Luta Antimanicomial se baseia em infor-
mar a população para que as pessoas com transtorno 

mental sejam cada vez mais protegidas, cuidadas e trata-
das como sujeitos de direitos e para que possam usufruir 
do convívio social.  Assim, esse movimento tem como 
objetivo o fechamento dos manicômios, que mantinham a 

lógica da exclusão para a abertura de serviços de atendi-
mentos psicossocial, tais como os CAPS, visando a rein-

serção na sociedade. 

Desde a época dos homens da caverna a humanidade vem 
criando meios para repararem comportamentos inade-

quados. Depois da segunda 
guerra se começou a usar mei-
os tecnológicos valorizando o 
homem e lançando um olhar 

mais humanístico que derrubou 
muitos dos antigos métodos que 

destratavam os seres humanos.  

Depois dos CAPS muitas pesso-
as passaram a ter um trata-

mento adequado, de acordo com suas necessidades e de 

forma mais agradável e humana.  

Busca-se com o movimento o discernimento e a verda-
de para que não haja mais erros de diagnósticos por 

parte dos profissionais que cuidam do sofrimento 
mental, de forma que a cura se manifeste por si só, 
sem esforço ou violência. A Luta Antimanicomial não 
deve acabar, devemos continuar reivindicando pelos 

direitos dos usuários dos serviços de saúde mental. 

Neste editorial destacamos assuntos relacionados a 

Reforma Psiquiátrica: 

.: No pense nisso... a historia da saúde mental.  

.: No fique sabendo... as residências terapêuticas. 

.: Temos também um divertido horóscopo. 

.: Entrevistas com os médicos do CAPS Adulto III Sapo-
pemba para saber como a Reforma Psiquiátrica influ-

enciou no atendimento médico.  

.: No pense sobre isso... destaque de um bonito texto de 

nossos amigos. 

Acesse nosso blog: 

www.jornalpapagaiosapopemba.blogspot.com 

E boa leitura!! 

Sobre o CAPS Adulto III Sapopemba - Texto coletivo 

Desde agosto 2009 por meio de contrato de gestão com a prefeitura municipal de São Paulo, foi inaugurado o CAPS Adulto III Sapopemba. Tem como objeti-
vo construir pactos de assistência em consonância com os princípios do Sistema Único de Saúde e das diretrizes da atenção básica. É um serviço de saúde 

aberto e comunitário do SUS, vislumbra oferecer um atendimento integral às pessoas que sofrem com transtornos mentais severos e persistentes. Visa 
substituir um modelo hospitalocêntrico, promovendo a reinserção social dos usuários pelo acesso ao trabalho, lazer, exercício dos direitos civis e fortale-

cimento dos laços familiares e comunitários. (Brasil, 2004, p. 12 e 13). 

No CAPS Adulto III Sapopemba há uma cooperação entre profissionais e pacientes por meio das oficinas  (exemplo: Oficina de Futebol, Oficina de Jornal, 
Oficina de Política e outras), nos atendimentos compartilhados e referenciados, na Assembléia Geral e demais atividades, nesse sistema os profissionais 

ajudam os pacientes a formular idéias e opiniões e serem inseridos no meio social e comunitário.  

O CAPS faz matriciamento em saúde mental nas Unidades Básicas de Saúde - UBS que são atendidas pelo 

serviço. Entende-se por matriciamento em saúde mental levar para as UBS’s diversas especialidades, 
capacitando a Estratégia de Saúde da Família - ESF para escuta qualificada, acolhimento e manejo na 
comunidade dos usuários em acompanhamento no CAPS, usuários em situação de risco psicossocial e 
novos casos identificados pela ESF. O CAPS matricia 15 UBS’s da região de Sapopemba e é modelo de 

atendimento compartilhado.  

No ano de 2010 na semana de Luta Antimanicomial foi criado no CAPS o Café com Reforma, espaço coleti-

vo para discutir sobre a Reforma Psiquiátrica e cidadania. 
Fonte: BRASIL. Ministério da Saúde (2004). Saúde mental no SUS: os centros de atenção psicossocial. Brasília, Secretaria de Atenção à Saúde/ 

DAPE, 2004. 

Entrevistas 

Por Alexandre Zioli, João Carlos Lo Ré, Rogério da Silva 

Nascimento e Cléber dos Santos da Cunha                 

Entrevistados: Dr. Airton C. Marini- Médico Psiquiatra 

                        Dra. Luciana Gonçales - Médica Psiquiatra 

                        Dr. Fábio Damasceno - Médico Psiquiatra 

Essas  entrevistas tem por objetivo entender como a Reforma Psiquiátrica 

influenciou no atendimento médico. Formalizada em 2001, a lei nº 10.216 (Lei 
Paulo Delgado ou Lei da Reforma Psiquiátrica) estabeleceu as diretrizes da 
saúde mental no país, moldurando uma nova estratégia, fundada na huma-

nização do tratamento e na formação de uma rede, cujo núcleo deixou de 

ser o hospital.  

Confira abaixo os principais momentos das entrevistas :  

 

1 – Qual a diferença entre o tratamento de antigamente e o tratamento de 

hoje?  

Dr. Airton: Antigamente, até 1950, praticamente não tinha nenhum trata-
mento. Depois surgiram as medicações e tratamentos que isolavam menos 

o paciente. 

Dra. Luciana: Até 1950 não existia remédio psiquiátrico e com o tempo 

foram se desenvolvendo. Hoje o tratamento não é centrado só no remédio.  

Dr. Fábio: O tratamento evoluiu tanto quanto os conhecimentos científicos.  

 

2 –Quando pode ter comida vegetariana? 

Dr. Airton: A comida no CAPS é contratada por uma empresa com nutricio-

nista para ver que comida o paciente deve comer. 

Dra. Luciana: No CAPS a alimentação liberada é padronizada.  

Dr. Fábio: Sempre. Desde que a anemia ou outras doenças anêmicas não 

sejam impeditivos. 

 

3 – Os médicos também tem bipolaridade? 

Todos os entrevistados concordam, para eles os médicos também podem 

ter bipolaridade.  

 

4 – Os pacientes transmitem doença aos médicos ? 

Dr. Airton: Doença mental não é transferível e não tem vírus para pegar. 

5- Foi sempre a opção do médico tratar doenças mentais ? 

Dr. Airton: Cada pessoa é uma pessoa e cada um tem seu gosto. 

Dra. Luciana: É uma opção, não uma regra.  

Dr. Fábio: Eu pensei em estudar infectologia ou psiquiatria. Optei por psiqui-

atria e me especializei por três anos.  

 

6- Como foi a evolução dos medicamentos? 

Dra. Luciana: Primeiro surgiram os antipsicóticos e depois os antidepressi-

vos.  

Dr. Fábio: Primeiro medicamento foi a Clorpromazina e outros remédios 
foram descobertos depois através de uma série de pesquisas. Os mais 

atuais causam menos indisposições. 

 

7- Por que acontecem as crises ? 

Dr. Fábio: As crises podem acontecer por diversos motivos, como por 
exemplo, morte na família, problemas financeiros, ambientais e do próprio 

cérebro da pessoa.  

 

8 – Os médicos sabem se os medicamentos são certos ou não ? 

Dr. Airton: Os médicos se baseiam no que os pacientes falam. 

Dra. Luciana: Os pacientes dão pistas de como estão.  

Dr. Fábio: Os médicos tem que verificar primeiramente os sinais e sintomas 

para ver a medicação.  

 

9 – Os médicos sabem se são loucos ou não ? Como eles se tratam ? 

Dra. Luciana: Os médicos podem adoecer e são tratados como qualquer 

outro cidadão. 

 

10 – Até que ponto a família influencia no tratamento ? 

Segundo os entrevistados, a família influencia muito no tratamento dos 

pacientes. 

 

11 – Como é trabalhar em equipe multidisciplinar ? 

Dr. Airton: É bom porque cada um vê o caso de uma forma. 

Dra. Luciana: É bom mesmo havendo discordâncias.  

Dr. Fábio: É importante ter vários olhares em vários pontos de vista e ter 

uma boa equipe. 

  

VOCÊ SABE ONDE FICA?                                                            

CAPS Adulto III Sapopemba                                                

Rua: João Lopes de Lima, 1151 Sapopemba 

São Paulo/ SP 

Telefones: (11) 2013-0795 ou (11) 2019-7080 

Blog:  

www.jornalpapagaiosapopemba.blogspot.com  

Alexandre Zioli            

Cléber dos Santos da Cunha                 
João Carlos Lo Ré   

Luiz Carlos de Oliveira     

Rodrigo Uzum Carrera     
Rogério da Silva Nascimento 
Terezinha Leonilda Stietlys 

Elaine Cristina Reuter - Assistente Social 
Mariane Ramos de Godoi - Psicóloga 

 

QUEM FAZ O JORNAL PAPAGAIO? 



Em que consiste tratar? Pelo visto, a 
questão reside em tratar "corretamente" 

alguém. Significa isto, cumprir uma nor-
ma ou seguir uma regra? Penso que con-
siste antes em falar ao outro de bom 
modo, e não o forçar, não o incomodar 

com algo, não obrigar a aceitar algo, por 

exemplo, uma medida ou uma prescrição.  

A doença mental (loucura) representou 
durante séculos uma face mística, se 
julgava que este estado eram possessões 

demoníacas relacionadas a atos e com-
portamentos ateus. Em decorrência dessa compreensão, as pessoas com 
sofrimento mental eram isoladas da sociedade e confinadas em cárceres. 
Esses espaços de confinamento muitas vezes privavam essas pessoas da luz 

do sol e não asseguravam a mínima condição para habitação humana.  

Com o advento da revolução francesa que tinha metas revolucionarias inspi-

radas no lema: liberdade, igualdade e fraternidade, essas instituições come-
çaram a ser reformuladas, o objetivo era sanear os aspectos insalubres e 
superar a natureza de violência e exclusão social que essas instituições 

representavam. Foi num desses hospitais que Philippi Pinel iniciou o movi-
mento para transformar a finalidade e os objetivos desses espaços, incluin-

do, além das práticas de cuidado, o tratamento. 

O movimento da Reforma Sanitária  no Brasil tendo seu inicio em 1986 com a 
8ª Conferência Nacional de Saúde constituiu-se representativa na Reforma 

Psiquiátrica, sendo a pauta nesse campo a Luta Antimanicomial.  

O movimento de Luta Antimanicomial (composto predominantemente por 
trabalhadores da rede de saúde mental e dos próprios doentes e familiares), 

tem como meta a substituição progressiva dos hospitais psiquiátricos tradi-
cionais por serviços abertos de tratamento e formas de atenção dignas e 
diversificadas de modo a atender às diferentes formas e momentos em que o 

sofrimento mental surge e se manifesta.  

Outra conquista importante do movimento foi a aprovação, em 2001, da Lei 

10.216, de autoria do então deputado Paulo Delgado, esta lei preconiza a rees-
truturação da atenção em saúde mental, defende os direitos das pessoas que 
necessitam de tratamento e propõe a criação de serviços que ofereçam este 
tratamento sem que isto signifique exclusão da vida social ou perda dos dire-

tos e do lugar de cidadão.  No Brasil a Luta Antimanicomial é comemorada no  

dia 18 maio. 

Fonte: Everton de Figueiredo Raimundo - Psicólogo CAPS III Adulto Sapopemba 

Pense Nisso... 

Por Rodrigo Uzum Carrera  e  João Carlos Lo Ré 

Pense Sobre Isso... 

Por Cléber dos Santos da Cunha e Rogério da Silva Nascimento 

traz o anti-herói da obra saudoso de suas origens e Marcelo D2 em Dor. 

Percebemos que não é fácil se inserir na sociedade, mas existem seus praze-
res. Embora sofrido para todas as trajetórias, gotas animalescas se confun-

dem com as gotas animalescas (há muito isoladas). E esta que comparemos 
poderia ser uma gota entre litros e litros, levando um breve instante ou por 
um longo tempo de contribuição. Logo se indaga: quem é mais animalesca, já 
que muitos se retorcem, que muitos fazem caretas nas entranhas da socie-

dade sem as mesmas situações que guardam na bagagem?  

Hoje ou em breve, esta gota e todas as outras podem estar entre litros e 

litros buscando não ser mais animalesca e sim gotas revigoradas de contri-

buição de um futuro melhor para toda a sociedade.  

Liquida e navegante em ondas de tempo livre, selvagem e animalesca de reali-
dades equidistantes. Uma a uma revoltadas cada qual a si e a outra. Todas 

sempre em um volver meditante e alternante.  

No momento que percebem e se percebe totalmente tão pequena e cintilante 
como lágrima animalesca, tão medida e medicante como um voo em vista: 

liquida. 

 

  Nos dias que enfrentamos, cada 

individuo é inserido nas entranhas 
da sociedade na forma de uma 
gota (liquida e animalesca), que ao 
encontrar o seu devido espaço, 

expande e pode se tornar sólida 
com variações. Muitos exigem o 

respeito, mas quem exige dar o respeito? Variações vão às mais diversas 
caretas, driblando a queda da caixa e firmando como pede cada momento, 

para manter suas figuras expostas.  

Assim segue por gerações, com gostinho de quero mais, cada um à sua 

maneira (analisemos que por inúmeras questões se podem repetir opiniões 
ou situações, sem esquecermos que cada um é um). Percebe – se certo 
saudosismo por citações de manobras de trabalho ou lazer, que seria por 

motivos repetitivos ou por adquirirem uma nova ótica à ser aplicada em 
ciclos passados ou em novos. Veja em nossa literatura ou na música popu-
lar: Chico Buarque em a Banda, inicia a música “Estava atoa na vida...”; 
Monteiro Lobato em o Sítio do Pica Pau Amarelo, remonta a sua infância;  

Demônios da garoa em Saudosa Maloca; Mário de Andrade em Macunaíma  

Fique Sabendo sobre as Residências Terapêuticas 

Por Rodrigo Uzum Carrera e João Carlos Lo Ré 

Os serviços Residenciais Terapêuticos, também conhecidos como Residên-
cias Terapêuticas, são casas, locais de moradia, destinadas a pessoas com 

transtornos mentais que permaneceram em longas internações psiquiátri-

cas e impossibilitadas de retornar às suas famílias de origem.  

Filme - Por Rogério da Silva  Nascimento, Terezinha Leonilda Stietlys e Cléber dos 

Santos da Cunha  

Minha Comunidade 

Por Rodrigo Uzum Carrera e Cléber dos Santos da Cunha 

CECCO 

Os Centros de Convivência e Cooperativa – CECCO são unidades de saúde 
não assistencial, que tem como objetivo promover a reinserção social e a 
integração no mercado de trabalho de pessoas que apresentam transtor-
nos mentais, pessoas com deficiência física, idosos, crianças e adolescen-

tes em situação de risco social e pessoal. (Fonte: www.prefeitura.sp.gov.br). 

Foram criados em 1989 quando a Secretaria Municipal de Saúde, reformu-
lou toda rede de atenção à saúde instaurando serviços territoriais de 
saúde mental substitutivos ao modelo hegemônico centrado nas interna-

ções psiquiátricas e outras práticas manicomiais. (Fonte: http://

www.projetosterapeuticos.com.br) 

Na zona leste de São Paulo situado na Av. Francisco Falconi, nº 83, está o 

Cecco Vila Prudente, referência para os moradores da região Vila Pruden-
te/ Sapopemba. Inicialmente o Cecco VP destinava-se as pessoas usuárias 
do CAPS e outras com problemas sociais.  O Cecco VP tem por objetivo a 
promoção da saúde mental, não só de psiquiatria mas, da população em 

geral.  As ações ocorrem por meio de atividades diversificadas, tais como 

oficina de arte, música, esporte, marcenaria e costura.  

Como participar?  

É agendado por telefone (11) 2211-8131 

ou pessoalmente uma entrevista para 
melhor avaliação e informações sobre 
as atividades e funcionamento do ser-

viço.  

Ligue! Participe!!!! 

Estamira 

Estamira é um dos exemplos clássicos de doenças psicopatológicas que afe-
tam os seres humanos com pré-disposição para tais doenças mentais. Mistu-
rando realidade com delírios e alucinações, Estamira vive em um aterro sobre-
vivendo da cata de restos, seus pensamentos são desconexos e cheios de dor. 

Ela tenta encontrar o equilíbrio entre o que ela vive, vê e sente, mas sem con-
seguir, em meio a dores psíquicas e doenças orgânicas Estamira mantém um 
certo distanciamento da família e dos médicos. Com um triste fim da sua vida 
aos 63 anos ela deixa uma marca profunda para aqueles que a compreende-

ram, pois essa era sua missão como ela mesma disse: “Ninguém vive sem 

Estamira”,  

 

Título Original: Estamira                            

Ano: Brasil - 2006 

Gênero: Documentário                            

Distribuidora: Riofilme/ Zazen Prod. Audivisuais   

Duração: 115 min.                                      

Direção e Roteiro: Marcos Prado  

“Penso em Deus, penso em muitas coisas, estou doente, mas penso em 
viver e sonhar.”  Rodrigo Uzum Carrera 

 
“Eu já sofri muito amarrado, mas graças a Deus nunca mais fiquei amarrado.” 
Luiz Carlos do Oliveira 

Pensamentos 

Por Luiz Carlos de Oliveira 

As Residências Terapêuticas foram instituídas pela Portaria/GM nº 106 de 

fevereiro de 2000 e são parte integrante da Política de Saúde Mental do 

Ministério da Saúde. Esses dispositivos, inseridos no âmbito do Sistema 

Único de Saúde/SUS, são centrais no processo de desinstitucionalização e 

reinserção social dos egressos dos hospitais psiquiátricos.  

Tais casas são mantidas com recursos financeiros anteriormente destina-

dos aos leitos psiquiátricos. Assim, para cada morador de hospital psiqui-

átrico transferido para a residência terapêutica, igual número de leitos 

psiquiátricos deve ser descredenciado do SUS e os recursos financeiros 

que os mantinham devem ser realocados para os fundos financeiros do 

estado ou do município para fins de 

manutenção dos Serviços Residen-

ciais Terapêuticos.  

Vale destacar que a  desinstitucio-

nalização deve necessariamente 

caminhar junto ao processo de 

expansão dos CAPS, dos Centros de 

Convivência e Cultura, dos ambula-

tórios e dos leitos em Hospitais 

Gerais nos municípios. 

Fonte: http://www.ccs.saude.gov.br/vpc/residencias.html 

Horóscopo - Texto Coletivo  

 Áries (20/03 - 20/04) Pare de bater cabeça na 

parede e arrume algo útil pra fazer.  

 Touro (21/04 - 20/05) - Não fique no meio da boiada e procure novos 

pastos.  

 Gêmeos (21/05 - 20/06) - Deixe de ser bipolar e vá procurar outro 

transtorno. 

 Câncer (21/06 - 21/07) - Pare de andar de um lado para o outro e 

siga em frente. 

 Leão (22/07 - 22/08) - Que tal um novo penteado? 

 Virgem (23/08 - 22/09) - Deixe de sonhar, não ficará para sempre 

nesta condição. 

 Libra (23/09 - 22/10) - Pare de balançar e seja dono de si mesmo.  

 Escorpião (23/10 - 21/11) - Isso é o fim da picada...  

 Sagitário (22/11 - 21/12) - Chega de dar coices!  

  Capricórnio (22/12 - 20/01) - Não siga o boto!  

  Aquário (21/01 - 18/02) - Economize água!  

  Peixes (19/02 - 19/03) - Continue a nadar, continue a nadar, continue 

a nadar... 

http://portal.saude.gov.br/portal/saude/cidadao/visualizar_texto.cfm?idtxt=24360&janela=1
http://www.projetosterapeuticos.com.br/noticia01.php?id=59
http://www.projetosterapeuticos.com.br/noticia01.php?id=59
http://portalweb05.saude.gov.br/saudelegis/leg_norma_espelho_consulta.cfm?id=3614861&highlight=&bkp=pesqnorma&fonte=0&origem=0&sit=0&assunto=&qtd=10&tipo_norma=27&numero=106&data=&dataFim=&ano=2000&pag=1
http://portal.saude.gov.br/portal/saude/cidadao/visualizar_texto.cfm?idtxt=24134&janela=1
http://portal.saude.gov.br/portal/saude/cidadao/visualizar_texto.cfm?idtxt=24134&janela=1

